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Magdalena Cabaj

Wtargnięcie fikcji w rzeczywistość

1.

W roku 1968 Roland Barthes opu-
blikował słynny artykuł Śmierć autora1. 
Publikacja ta daje początek nowej drogi 
interpretacyjnej, której głównym postulatem 
jest zaprzestanie przyjmowania autora za 
gwaranta poprawnego odczytania tekstu. 
Następuje zwrot do czytelnika, czytelnika 
ostatecznie wyzwolonego od pytań o inten-
cje autorskie, które do tej pory wyznaczały 
możliwą granicę rozumienia.

Przywołuję ten artykuł nie z zamiarem 
analizy początków poststrukturalizmu ani 
jego oponentów. Nawiązuję do niego, ponie-
waż dziś sam tytuł rozprawy może nabrać 
jeszcze innego znaczenia niż te wcześniej 
wspomniane. Kiedy można mówić o śmierci 
autora? Oczywiście wtedy, gdy mówimy 
o śmierci biologicznej, bądź też, jak Barthes, 
kiedy kierujemy się do czytelnika, ale także 
wówczas, gdy należy zaprzeczyć istnieniu 
osoby podanej za autora.

27 XI 2008 roku w księgarniach uka-
zała się książka autorstwa Basi Jasnyk pod 
tytułem Kaktus w sercu2. Jej temat stanowi 
historia miłosna trzydziestolatki, oparta 
ponoć na osobistych przeżyciach pisarki. 
Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby 
Basia Jasnyk istniała – gdyby została spło-
dzona z kobiety i mężczyzny, a tym samym 
była człowiekiem. Tu pora powiedzieć, że 

rzekoma autorka Kaktusa w sercu to główna 
bohaterka popularnego serialu Teraz albo 
nigdy, którego już dwie serie były emitowane 
w TVN. Ten właśnie fakt stanowi czynnik mo-
gący wywołać zaniepokojenie, którego źródeł 
należy doszukiwać się pomiędzy zaburze-
niami ontologicznym i epistemologicznym. 
W przyjętą powszechnie rzeczywistość wkra-
czają podmiot (autor) i przedmiot (książka), 
których miejsce nie powinno przekraczać 
granicy świata wirtualnego. Co więcej, świat 
fikcyjny zawsze jest tylko tworem świata 
rzeczywistego i od niego pozostaje zależny. 
Gdy fikcja zaczyna kreować rzeczywistość, 
dochodzi do odwrócenia wcześniejszej, zda-
wałoby się niepodważalnej zasady. Jeżeli 
zachodzenie tych dwóch przesłanek byłoby 
możliwe, to nie zostałaby spełniona podsta-
wowa zasada logiki formalnej – zasadna 
niesprzeczności. Przyjęcie lub odrzucenie 
istnienia danego bytu może być uwarunko-
wane przyjętą ontologią. Dlatego chciałam 
jeszcze raz zaznaczyć, że za człowieka uwa-
żam istotę spłodzoną z kobiety i mężczyzny. 
Basia Jasnyk na pewno taką istotą nie jest.

Granica między aktorem a bohate-
rem przeważnie jest wyraźna. Niezależnie 
od koncepcji aktorstwa, czynność, którą ten 
pierwszy wykonuje na scenie, jest grą. Nawet 
jeżeli jego emocje są prawdziwe, nawet jeżeli 
sytuacje, które odgrywa, przydarzyły mu się 

1 R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, [w:] „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2, s. 247-251.
2 B. Jasnyk, Kaktus w sercu, Warszawa 2008.
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w przeszłości – to jednak tu, na scenie, wi-
dzimy grę, a nie życie. Abstrahuję od takich 
eksperymentalnych koncepcji aktorstwa jak 
na przykład Wilhelma Von Kleista, Gordona 
Craiga czy też Jerzego Grotowskiego, ponie-
waż w dużej mierze były one idealistyczne. 
Omówienie tych reform odbiegałoby od te-
matu pracy, dla której istotne jest aktorstwo 
klasyczne i jego nieklasyczne konsekwencje.

Rozróżnienie między światami kre-
owanym na scenie czy ekranie a rzeczywi-
stym stało się daleko wyraźniejsze od czasu 
pojawienia się sztuki filmowej. Na sali kinowej 
mógł pojawić się aktor i jako zwyczajny widz 
mógł oglądać film ze swoim udziałem. Nie 
było więc wątpliwości, że to, co rozgrywa się 
na ekranie, nie jest rzeczywistością, a jedy-
nie jej prawdopodobnym bądź pretendującym 
do prawdopodobieństwa naśladownictwem3. 
Do znaczenia, jakie ma w sztuce filmowej 
opozycja fikcja/rzeczywistość oraz zaburze-
nie ontologii, wrócę w dalszej części pracy.

Główną rolę w serialu Teraz albo ni-
gdy gra Katarzyna Maciąg. Jej bohaterka to 
młoda początkująca pisarka, dla której życie 
osobiste zdaje się najlepszym materiałem 
na powieść. W świecie serialu wydaje ona 
książkę pod tytułem Kaktus w sercu. W ko-
lejnych odcinkach na dole ekranu pojawiają 
się ogłoszenia o treści: „Bohaterka serialu, 
Basia Jasnyk napisała powieść. Wyślij sms 
i wygraj książkę już dziś!”. Zaczęłam śledzić 
tę sytuację z dużym zainteresowaniem, po-
nieważ doprawdy nie wiedziałam, jak się do 
wspomnianego ogłoszenia ustosunkować. 
Czy jest to skrajne wykorzystanie możliwości, 
jakie daje telewizja, rodzaj żartu czy też może 
jednak rzeczywistość?

Treść dwóch zdań pochodzących 
z ogłoszenia zaburzyła granicę rzeczywi-
stości:

1) Bohaterka serialu napisała po-
wieść. 

2) Wygraj książkę już dziś. 
Pierwsze mogłoby być do przyjęcia, 

jeżeli jego treść odnosiłaby się do świata 

serialu; za takie należałoby je uznać, gdyby 
nie zdanie drugie. Wskazuje ono, że czyn-
ność mająca miejsce w świecie fikcyjnym, 
a którego granice wyznacza scenariusz, 
ma niepodważalne konsekwencje w rzeczy-
wistości: książkę można zobaczyć, kupić 
i przeczytać. Jeżeli za książkę uznamy coś, 
co zostało napisane do czytania, to nie da się 
zaprzeczyć, że Kaktus w sercu zwyczajnie 
tym czymś jest. Gorzej, jeżeliby definicję tę 
rozszerzyć również na podmiot czynności 
twórczych: książka to coś, co zostało napi-
sane przez człowieka (bądź wygenerowane 
przez napisany przez niego program, jak to 
jest się zdarza w przypadku hipertekstu). 
Wtedy status ontologiczny omawianej powie-
ści byłby niejasny.

Oczywiście nie można się oszukiwać 
– podmiot czynności nadawczych gdzieś 
istnieć musi i na pewno nie jest nim Basia 
Jasnyk. Należy dodatkowo zaznaczyć, że 
nie jest to problem dzieła anonimowego 
albo z wyboru (znanego z średniowiecza), 
albo przez brak informacji o autorze (spo-
wodowany niedoskonałością zabezpieczeń 
przed destrukcyjnym działaniem czasu). Nie 
uważam omawianego przypadku także za 
posługiwanie się pseudonimem, co w prze-
szłości było zabawą bądź – często słuszną 
ostrożnością. Zastosowany w tym wypadku 
chwyt daleki jest również od urealniania 
powieści (łatwego do uzyskania przez wstęp 
odautorski) czy też pisania jej w taki sposób, 
by nie można było mieć pewności, co jest 
fikcją, a co prawdą (zwłaszcza, gdy powieść 
przyjmuje formę dziennika, pamiętnika, od-
nalezionego listu itd.). 

Dlaczego nie można uważać tej książ-
ki za żadną z wyżej wymienionych gier? 
Może dlatego, że sięga ona jeszcze dalej, 
jeszcze głębiej, bo do samej rzeczywistości. 
Wszystko dzieje się tak, jakby powieść była 
powieścią taką jak każda inna. Dziennikarze 
przeprowadzający wywiad z jej „autorką” 
mają przyjemność rozmawiać z Katarzyna 
Maciąg vel Basią Jasnyk. Tym samym święta 

3 Por.: Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983.
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granica aktor/bohater zostaje przekroczona. 
Nie twierdzę, że nie miało to miejsca wcze-
śniej, ale jednak nie uważam, żeby istniała 
pomiędzy tymi dwoma pojęciami wydeptana 
ścieżka. Zdarza się, że niektórzy ludzie, wi-
dząc aktora na ulicy, nazywają go imieniem 
postaci, której był odtwórcą. Zdarza się tak-
że, że aktor zaczyna się uważać za postać, 
którą gra – zostaje wówczas poddany odpo-
wiedniej terapii. 

W przypadku Teraz albo nigdy i Kaktu-
sa w sercu mamy z pewnością do czynienia 
z doskonałym chwytem marketingowym. 
Chociaż serial i książka są pogodne, to nie 
uważam, żeby zastosowany przy ich pro-
mocji chwyt był niewinny. Jego efektem są 
symulakry, których stworzenia nie powinno 
się rozgrzeszać.

Jean Baudrillard w swojej książce 
Symulakry i symulacja4 dokonuje analizy 
społeczeństwa ponowoczesnego za pomo-
cą demaskacji hiperrzeczywistości. W cen-
trum jego obserwacji znajduje się proces 
zacierania granicy fikcji z rzeczywistością 
i produkty tego zatarcia. Symulakra jest 
kopią bez oryginału, znakiem bez odnie-
sienia, mapą bez terytorium. Znak uwalnia 
się od swojego desygnatu i zaczyna żyć 
własnym życiem. Tym samym początkowo 
następuje rozluźnienie, a później całkowite 
zerwanie jego związku z rzeczywistością.

Symulacja jest za to procesem ge-
nerowaniem rzeczywistości, która nie ma 
żadnego oparcia w realności. Hiperreal-
ność doprowadza tradycyjne elementy 
przedstawienia do utraty wartości, a tym 
samym wiedzie do zaniku samych ele-
mentów. Ważniejsze stają się symulacje 
rzeczywistości, które wypierają żądają-
ce referencji naśladownictwo: „Podczas 
gdy przedstawienie stara się wchłonąć 
symulację, interpretując ją jako fałszywą 
reprezentację, symulacja pochłania cały 
gmach przedstawienia jako symulakr.”5 
Proces kreowania obrazu zastąpiony zo-

staje przez rejestrację, odwzorowanie, ko-
piowanie, klonowanie. Znika więc nie tylko 
rozróżnienie pomiędzy światem wirtualnym 
i rzeczywistym, lecz także między kopią 
i oryginałem. Kaktus w sercu jest właśnie 
symulakrem. To przedmiot domagający się 
tego samego status ontologicznego, który 
posiadają wszystkie inne książki stojące na 
półkach. Implozja sensu wykorzystywana 
w środkach masowego przekazu stanowi 
próbę zakorzenienia, przez jej absurdalne 
uszczegółowienie, fikcji w rzeczywistości.

Diada de Saussure’a zostaje po raz 
kolejny rozbita. Za pierwszym razem stało 
się to, kiedy Barthes odszedł od niej jako mi-
kromodelu tradycyjnej interpretacji. Teraz, 
nazywany znakiem, wyważony stosunek 
signifiant i signifié nie tyle traci równowagę, 
co raczej ulega rozbiciu. Znaczące zostaje 
bez znaczonego. W tym momencie przypo-
mina mi się lęk obrazoburców. Naprawdę 
obawiali się oni nie niedoskonałego przed-
stawienie boskości w obrazie, ale myśli, że 
za tym obrazem nie ma nic, że nie odwołuje 
się on do żadnej rzeczywistości. Jeżeli zaś 
za obrazem Boga nie byłoby Boga, to sam 
obraz mógłby się stać bóstwem.

Status ontologiczny Basi Jasnyk nie 
jest dla mnie szczególnie ważny, chyba że 
jako łamigłówka scholastyczna. Bardziej 
interesuje mnie samo wydarzenie i cały 
szereg problemów z nim związanych. 
Omawiana książka pojawiła się początko-
wo w serialu, a następnie w rzeczywisto-
ści. Co więcej, zastosowane są wszelkie 
środki ostrożności, by odbiorca pozostał 
w tej grze zmylony i żeby odrzucił zasadę 
niesprzeczności. 

16 XII 2008 roku Dorota Chamczyk 
(producent serialu Teraz albo nigdy) uchla 
rąbka tajemnicy: autorem Kaktusa w sercu 
okazje się małżeństwo Ewy i Marka Kar-
wan-Jastrzębskich. Chamczyk wyznaje, 
że pomysł napisania książki zrodził się już 
podczas pierwszej edycji serialu. Wtedy to 

4 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
5 Tamże, s.11.
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sztab TVN rozpoczął sondowanie popytu 
na taki produkt. Wynik badań wypadł po-
myślnie, scenariusz serialu rozwinięto więc 
w taki sposób, żeby sam stał się promocją 
książki. Producenci unikają odpowiedzi na 
pytanie, czy to serial jest promocją powie-
ści czy też na odwrót. Całe to zdarzenie 
nazywają grą z odbiorcą. Przyznają, że po-
czątkowo planowano zachować absolutną 
anonimowość rzeczywistych autorów.

Przeniknięcie w ten sposób fikcji do 
rzeczywistości jest pierwszym tego typu 
przykładem na polskim rynku. Dodatko-
wo sam przebieg tworzenia książki jest 
interesujący: producenci decydują się na 
jej stworzenie, zlecają to zadanie wydaw-
nictwu WAB, które ostatecznie proponuje 
wspomnianemu małżeństwu napisanie 
powieści jako Basia Jasnyk. Należy też 
dodać, że narratorem i zarazem główną 
bohaterką jest Anka, której postać ma być 
wzorowana na postaci Basi. Podsumowu-
jąc: autorzy muszą stworzyć autora fingo-
wanego i wzorowanego na nim narratora 
fingowanego. 

Zjawisko Kaktusa w sercu to przy-
kład niezwykle inwazyjnej reklamy, której 
tak angażująca strategia została narzucona 
przez amerykańską popkulturę. W celu 
promocji serialu producenci stosują najróż-
niejsze strategie, których koncepcja polega 
na wkroczeniu świata fikcyjnego w rzeczy-
wisty: jedną z reklam Zagubionych była 
specjalnie napisana strona internetowa 
linii lotniczych, którymi mieli podróżować 
bohaterowie. Można było dowiedzieć się 
z niej, że linia splajtowała w skutek tragicz-
nej katastrofy jednego z samolotów. Inny 
przykład to reklama Dextera: w sklepie 
mięsnym pomiędzy szynkami, kiełbasami 
itd. umieszczono ludzką rękę i opatrzo-
no etykietą Dexter. Miał być to przykład 
destrukcyjnej działalności mordercy. Bez 

trudu można znaleźć inne przykłady: pro-
mocja Ex list itd.

Przykłady te są symulakrami, za-
chowują się tak, jakby miały korzenie za-
puszczone w rzeczywistości. Baudrillard 
opisuje reklamę jako komunikat pozba-
wiony sensu, który sam kreuje desygnat, 
w skutek czego doprowadza do zaniku 
przedmiotu reklamowanego. Dawniej pro-
dukt był własną reklamą, dziś reklama jest 
własnym produktem6. Bachtin przypisał 
powieści niezwykłe znaczenie, ponieważ 
miała moc wchłaniania wszystkich innych 
gatunków mowy7. Teraz okazuje się, że 
reklama (której nie mam zamiaru umieścić 
w świecie literatury) potrafi wchłonąć nawet 
powieść. Baudrillard tłumaczy niezwykłą 
ekspansję tego gatunku uproszczeniem 
języka. Reklama 

pogrąża nas w stanie odurzającej, 
hiperrzeczywistej euforii stanowiącej 
pustą i nieodwołalną formę uwodzenia 
[…] bezsensownym przedsięwzięciem 
jest odtąd analizowanie reklamy jako 
języka, gdyż ma tu miejsce coś zupeł-
nie innego, podwojenie języka […] na 
które ani lingwistyka, ani semiotyka nie 
potrafią udzielić odpowiedzi, ponieważ 
ich obszarem działania są prawdziwe 
operacje sensu […] nie domyślają się 
owego otwarcia na niezmierzone pole 
szyderstwa znaków, znaków skończo-
nych i spełnionych8. 

Odtąd pytanie o wiarygodność rekla-
my jest zbędne, ponieważ wtedy należało-
by badać język z założenia pozbawiony se-
mantyki. Nowoczesna reklama wydaje się 
jednak przekraczać ten schemat, ponieważ 
wykazuje się okrutnym sprytem: udaje, że 
reklamą nie jest, podszywa się pod produkt 
i tym, aż do czasu demaskacji, zwabia do 

6 Por. J. Baudrillard, dz. cyt., s.111-121.
7 M. Bachtin, Epos i powieść (O metodologii badań nad powieścią), [w:] Problemy literatury i estetyki, przełożył 
W. Grajewski, Warszawa 1982, s.537-582.
8 J. Baudrillard, dz. cyt., s. 117.
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ponownej analizy. Przekracza granicę fikcji 
i samą siebie.

2.

W pierwszej i zasadniczej części 
tej pracy wspomniałam o zaniepokojeniu 
wywołanym zaburzeniami ontologicznym 
i epistemologicznym. Wiązałam je ze zjawi-
skiem przekroczenia przez powieść granicy 
fikcyjnego świata, w którym została stworzo-
na. Podobne niepokoje są charakterystyczne 
dla utworów grozy.

O przynależności do horroru decyduje 
negatywne nastawienie emocjonalne boha-
terów do potwora. Dlatego, pragnąc odwołać 
się do gatunku grozy, nie będę dokładnie 
definiować horroru, a jedynie posłużę się 
ogólną formułą rozgraniczającą go od baśni, 
w której świat przedstawiony jest nierealny 
i nieprawdopodobny, ale występują w nim 
też bohaterowie realni. W horrorze natomiast 
świat przedstawiony jest prawdopodobny, 
ale koniecznie pojawiają się w nim szkodliwi, 
negatywni, nierealni bohaterowie bądź niere-
alne, przerażające sytuacje.

Dzieła uznawane za realizację wzor-
ców gatunku grozy wywołują lęk i poczucie 
niesamowitości9. Noel Carroll stara się 
znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego 
podczas odbioru utworu fikcjonalnego an-
gażujemy się emocjonalnie w to, czego 
nieistnienia jesteśmy pewni. Rozwiązania 
doszukuje się ostatecznie w teorii myślowej, 
według której możemy być poruszeni treścią 
naszych własnych myśli. Carroll podkreśla, 
że mimo konwencjonalnej fabuły, właśnie 
przez tę teorię horror wciąż budzi lęk10. 

Według Richarda Allena film 

dziedziczy niewydolność fotografii w za-
kresie fikcji, ale jednak jest bogatszy 
w środki, dzięki którym może wytworzyć 

iluzję projekcyjną: w kinie nie mamy 
wątpliwości, która wersja rzeczywistości 
jest poprawna. Jeśli nie chcemy […] 
wejść w świat iluzji nic nas do tego nie 
zmusi11.

Owa możliwość wyboru rozróżnia 
iluzję projekcyjną od iluzji nazywanej trompe 
l’oeil. Ta druga, zwodząca oko, nie zakłada 
rozróżnienia między fikcją a rzeczywistością. 
Gdyby udało się zastosować ją w kinie, to 
nastąpiłoby zerwanie więzi pomiędzy prze-
strzenią ekranową i pozaekranową – prze-
mieszanie tych obszarów doprowadziłoby do 
ich ostatecznej nierozróżnialności.

Jednym z niepokojących motywów, tak 
chętnie eksploatowanych przez horror, jest 
naruszenie statusu ontologicznego obrazu. 
Dzieje się tak, gdy ulega animizacji, czy też 
personifikacji i przekracza granicę narzucaną 
przez medium. Przykładem może być Portret 
Doriana Graya Oscara Wilde’a. Motyw ten, 
odkąd pojawiła się sztuka filmowa, został 
wzbogacony o kolejny wariant: przekrocze-
nie granicy ekranu (czyli ruchomego obrazu). 
Dla przykładu: w Duchu (1982 r.) Stevena 
Spilberga z telewizora wychodzą insekty. 
W grudniu tego samego roku powstaje Thril-
ler – słynny teledysk do piosenki Michaela 
Jacksona. Ten krótkometrażowy film wyróż-
nia się budową szkatułkową. Początkowo 
główny bohater (grany przez samego piosen-
karza) przemienia się w wilkołaka i atakuje 
swoją dziewczynę. Następnie okazuje się, że 
to był tylko film, który w kinie ogląda ta sama 
para zakochanych. Jednak po opuszczeniu 
kina bohater (Jackson) przemienia się w wil-
kołaka. Szczęśliwie okazuje się, że to był 
tym razem tylko koszmar jego dziewczyny, 
a Jackson bohatersko ją z niego przebudza. 
Widz oczekuje już szczęśliwego zakończe-
nia, gdy w ostatniej scenie oczy Jacksona 
błyszczą się na czerwono, co zapowiada 

9 Zob.: S. Freud, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.
10 N. Carroll, Filozofia horror albo paradoksy uczuć, przekład Mirosław Przylipiak, wyd. słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2004, s. 150.
11 R. Allen, Przedstawienie, iluzja, kino [w:] Kognitywna teoria filmu pod red. J. Ostaszewskiego, wyd. Baran 
i Suszcyński, Kraków 1999, s. 305.
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jakąś nową przemianę. Przykład bardziej 
współczesny to Krąg (1998 r.) Hideo Nakaty 
(czy amerykański remake Gore’a Verbinskie-
go12 z 2002 r.). Fabuła jest zbudowana wokół 
historii dziewczynki-morderczyni, która raz 
po raz wychodzi z telewizora.

Niepokój odczuwany przez widza jest 
głównie spowodowany zniesieniem granicy 
pomiędzy wirtualnym światem ekranu a rze-
czywistością. Film, chociażby został przed-
stawiony bardzo realistycznie, nie może być 
zaakceptowany przez rozum; oznaczałoby 
to zgodę na przyznanie fabule prawdopo-
dobieństwa. Motywy takich zaburzeń onto-
logicznych znalazłyby się na granicy teorii 
myślowej Carrolla. Badacz rozpatruje takie 
istoty jak wilkołaki i sobowtóry jako rodzaje 
rozszczepienia postaci, co prowadzi do 
konfliktu kategorialnego. Postać wilkołaka 
pozawala na tożsamość przestrzenną czło-
wieka i wilka oraz niemożliwość ich symulta-
nicznego występowania. Sobowtór – wręcz 
odwrotnie – jest przedstawieniem jednego 
z aspektów osobowości bohatera13.

Zaprezentowana przez Carrolla sys-
tematyzacja jak najbardziej pozwala na 
rozpatrywanie horroru w teorii myślowej. 
Jednak, gdy i sobowtór i wilkołak manifestują 
niezwykłą możliwość swobodnego niemal 
wędrowania między światem przedstawio-
nym w przedstawionym (drugiego stopnia) 
a światem przedstawionym (pierwszego 
stopnia), który uchodzi za jak najbardziej re-
alny, to tym samym nie powinno ograniczać 
się już tylko do analizy kreacji postaci fikcjo-
nalnych (czyli wilkołak jako efekt kombinacji 
różnych pierwiastków, sobowtór – rozszcze-

pienie materialne). Należy dołączyć do tych 
rozważań tożsamość substancjalną (bądź 
właśnie możliwość zmiany substancji), którą 
wykazują podczas przechodzenia między 
sferami różnowymiarowymi (obraz – rzeczy-
wistość, film – rzeczywistość).

Przybliżenie tego popularnego dla 
filmów grozy motywu stawia przedstawione 
wcześniej chwyty marketingowe (symulakry) 
w nieco innym świetle. Nie tylko stanowią 
one zubożały komunikat, lecz także przekra-
czają granicę do tej pory naruszaną jedynie 
w świecie fikcji (zwłaszcza w horrorze). Za-
tem niewinna gra, którą rozpoczyna reklama, 
może mieć skutki bardzo negatywne: zmusza 
odbiorcę do zmiany przyjętej ontologii, gdzie 
wcześniej nie było miejsca ani dla symulacji, 
ani dla symulakry. Jeżeli przedmiot przekra-
cza ekran i nie można mu jego fizycznego ist-
nienia odmówić, jeżeli pomiędzy parówkami 
i schabem znajduje się ludzka ręka, to może 
dla dziewczynki z Kręgu opuszczenie ekranu 
także stanie się możliwe – tym bardziej jeżeli 
podniosłoby to sprzedaż produktu.

Granica, dawniej czytelna, staje się 
coraz cieńsza. Na koniec warto przypomnieć, 
jaką groźbę dostrzega Baudrillard14: jeżeli 
przeprowadzimy idealną symulację napa-
du na bank, to dla jej nieuświadomionych 
uczestników czym będzie się ona różniła od 
prawdziwego przestępstwa? Kasjer, do któ-
rego mierzy się z pistoletu-atrapy, czuje ten 
sam stres jaki wywołałaby prawdziwa broń 
i jeżeli w skutek tego, w jego organizmie zo-
stanie zatrzymana akcja serca, to pomiędzy 
symulacją a rzeczywistością będzie trzeba 
postawić znak równości.

12 Scenariusze obu filmów powstały na podstawie książki K. Suzuki pod tym samym tytułem.
13 N. Carroll, dz. cyt., s. 83.
14 J. Baudrillard, dz. cyt., s. 36-38.


